
Züient
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 15 februari 2021

1. Verslag.

Goedkeuren van het verslag van de vergadering d.d. 08/02/2021.

2. Omgevingsvergunning.
Verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande

eengezinswoning op het perceel gelegen Vagevuurstraat 11.

3. Aanvraag omgevingsvergunning - openen openbaar onderzoek.
Openen van het openbare onderzoek m.b.t. de voorlopige wijziging tot bescherming als

monument van de houten windmolen in Zuienkerke, gekend als Westmolen, heropgebouwd in

Krui sem.

Openen van het openbare onderzoek m.b.t. de voorlopige gehele opheffing van de

bescherming als monument van de windmolen De Brauwere.

4. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van lijsten G/2021/20, G/2021/21 en G/2021/22 en
geeft opdracht deze facturen te betalen.

5. Invorderingsstaten.
Volgende invorderingsstaten wordt opgemaakt: VK1/2020/1280 t.e.m. VK1/2020/1280;
VK1/2021/48 te.m. VK1/2021/84.

6. Voorlopige oplevering werken 'Injecteren van grondmuren en schilderwerken met
voorbereidingen in de Sint-Michielskerk te Zuienkerke'.

Goedkeuring verlenen aan het proces-verbaal van voorlopige oplevering inzake de werken
'Injecteren van grondmuren en schilderwerken met voorbereidingen in de Sint-Michielskerk

te Zulenkerke en opdracht te geven tot het vrijstellen van de helft van de waarborgsom.

7. Schilderwerken Onze-Lieve-Vrouwkerk te Meetkerke.
Goedkeuren van de offerte voor het uitvoeren van de nodige vochtanalyses teneinde de

oorzaak van het vochtprobleem te bepalen, voor een bedrag van l .543,43 euro exclusief btw.

8. Nutsmaatschappijen.
Beslissen tot het vervangen van de armatuur ter hoogte van de Oostendse Steenweg 87 voor
een kostprijs van 441,03 euro inclusief btw.

9. Milieu.
Principieel akkoord gaan tot het plaatsen van een mobiele camera m.b.t. het opsporen van

sluikstorten.

10. Toelatingen.
Toelating verlenen aan de toelatings aanvraag van Camino vzw voor het plaatsen van vast
wegbordjes voor een rol stoel vriendelijke wandelroute in de Uitkerkse Polder.
Toelating verlenen aan Domein Polderwind tot het plaatsen van bewegwijzering voor fietsers

opvolgende kruispunten: Blankenbergse Dijk Zuid/Blauwetorenstraat,

Blauwetorenstraat/Weimanstraat en Weimanstraat/Vagevuurstraat

11. Meldingen.

Het College neemt kennis van de mededelingen.

12. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.
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